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zarzqdzenie N r.ttrlQ..nt
Prerydenta Miasta Bialegostoku
z dnia .. t!3... patdnernika 2011 r,

w

sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadrnia publicznego
w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 roku
Na podstawie art.32 ust. I i afi.92 ust. l pkt 2 i :ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz4&ie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1817 z p62n. zm.l), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z p62t. zm.2) oraz $ 3
ust.2 zarz4dzetia Nr 1065/16 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie okre6lenia zasad i trybu post?powania dotyczqcych zlecania zadari publicznych
organizacjom pozarz4dowym oraz innym podmiotom prowadz4cym dzialalao66 po2ytku
publ icznego zarz4dzam, co nastEpuj

e :

$1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania publiczrego
nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

w

zakresie udzielania

s2

TreSi ogloszenia zawieraj4cego warunki konkursu, o kt6r).rn mowa w $ 1, stanowi zalqcznik
do niniej szego zarzqdzenia.

$3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

$4

Zarz4dzetie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz.U. 22016 r. poz. 1948 oraz 22017 r.

poz. 60
2

'l

i

573.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1860.

I

Zrlqcznik do zar raar"ni^ N, 1 ALk
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z ania...y'.3.. paidziernika 2017 r.

nl

OGI,OSZENTE
Prezydent Miasta Bialegostoku
Na podstawie art. l1 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z p62n. zm.), w zwi4zku z aft. '\1
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z p6Ln. zm.) oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg
zadania publicznego w zakresie udzielania nieodplanrej pomocy prawnej w 2018 roku.

I.

Rodzaj zadania publicznego

1.

Prowadzenie 6 punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w MieScie Bialystok w 2018 roku,
w kt6rych bgdzie udzielana nieodplatna pomoc prawna zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.
22015 r.poz. 1255 z p6in. zm.).
Zadanie Nr I

Prowa&enie punkru nieodplatnej pomocy prawnej przy ul. Zamenhofa 5C pok. nr 4
w Bialymstoku od poniedzialku do pi4tku w go&. 7.30 - 1 1.30.
Zadanie Nr 2
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej przy u1. Zamenhofa 5C pok. nr 4
w Bialymstoku od poniedzialku do pi4tku w godz. 1 1.30 - 15.30.
Zadanie Nr 3
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej przy ul. Zamenhofa 5C pok.
w Biatymstoku od poniedzialku do piqtku w godz. 15.30 19.30.

nr

4

-

Zadanie Nr 4
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej przy ul. Zamenhofa 5C pok.
w Bialymstoku od poniedzialku do piqtku w godz. 7 .30 - 1 1 .30.

nr

11

Prowa&enie punktu nieodplatnej pomocy prawnej przy ul. Zamenhofa 5C pok. nr
w Bialymstoku od poniedzialku do pi4tku w godz. 11.30 - 15.30.

11

Zadanie Nr

5

Zadanie Nr 6
Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej przy ul. Zamenhofa 5C pok.
w Biall,rnstoku od poniedzialku do piqtku w godz. 15.30 - 19.30.

2.

h

Zlecenie realizacji zadania nastqpi w formie powierzenia.

nr

11

II.

Termin realizacji zadania publicznego

Zadanie powinno byt, zrealizowane
do 31 grudnia 2018 r.

w

calo6ci

w

okresie

od 01 stycznia 2018 r.

Termin ten powinien by6 uwzglgdniony w harmonogramie i kosztorysie.

III. Warunki

realizacji zadania publicznego

l.

Zadanie powiruro by6 realizowane z nalwyLsz4 starannoSci4, zgodnie z zawartA umow4
oraz z obowi4ztj4cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

2.

Nieodplatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej

o

obowi4zujqcym stanie prawnym,

o przysluguj4cych jej uprawnieniach lub o spoczpvaj4cych na niej obowi4zkach lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozsti4zania jej problemu prawnego, lub

2)
3) udzielenie pomocy w sporz4dzeniu projektu pisma w sprawach, o kt6rych mowa
w ppkt 1 i 2, z wyl4czeniem pism procesowych w tocz4cym sig postgpowaniu
przygotowawczym lub s4dow1,rn i pism w toczqcym sig postgpowaniu s4dowo-

4)

4

administracyjnym, lub
sporz4dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt6w s4dowych lub ustanowienie
pelnomocnika z wzgdu w postgpowaniu s4dowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postgpowaniu s4dowoadministracyjnym.

3.

Nieodplatnej pomocy prawnej powinien udziela6 osobiScie adwokat lub radca prawny,
a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach z ich upowa2nienia aplikant adwokacki lub
aplikant radcowski.

4.

Nieodplatnej pomocy prawnej w punktach nieodplatnej pomocy prawnej powierzonych
do prowadzenia organizacji pozan 4dowej mog4 udzielad tak2e:
1) doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyl4czeniem spraw
podatkowych zwi4zNtych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej,
2) osoby, kt6re:
a) ukofczyly wyzsze studia prawnicze i uzyskaly tyh.rl magistra lub zagraniczne studia
prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadaj4 co najmniej trzyletnie do6wiadczenie w wykonyrvaniu wymagaj4cych
wiedzy prawniczej czynnoSci bezpoSrednio zwiqzanych ze Swiadczeniem pomocy
prawnej,
c) korzystaj4 z pehti praw publicznych oraz maj4 peh4 zdolno6i do czynno6ci
prawnych,
d) nie byly karane za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub
przestgpstwo skarbowe.

5.

W przypadku, o kt6rym mowa w pkt 4 ppkt 2, osoba uprawniona, przed uzyskantem
nieodplatnej pomocy prawnej sklada pisemne oSwiadczenie, 2e jest Swiadoma uzyskania
nieodplatnej pomocy prawnej od osoby niebgdqcej adwokatem, radc4 prawnym albo
doradc4 podatkowym.

6.

Organizacja pozarz4dowa zapewnia udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej na zasadach
okre6lonych art. 5 ust. 2, afi.7 oraz afi.8 ust. 2 i 3 ustawy z drtta 5 sierpnia 2015 r.
o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

7.

W przypadku zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, zastrzeg sig mo2liwo6i zmiany umowy zawartej z organizacjq
pozanqdow4 na prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej w zakresie
przedmiotowym umowy, celem dostosowania do wymog6w ustawowych.

IV. Wysoko6i Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania
1

Planowana lqczna kwota Srodk6w publicmych pochodz4cych z dotacji celowej
przeznaczonych na prowadzenie 6 punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 r.
wynosi 364 355,28 zl, to jest 60 725,88 zl rocznie na jeden punkt nieodplatnej pomocy
prawnej.

2.

W przypadku zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, zlstrzega sig mo2liwo56 zmiany umowy zawartej z organizacj4
pozarzqdow1 na prowa&enie punktu nieodplatnej pomocy prawnej w zakresie Srodk6w
finansowych przeztaczonych
ustawowych.

ta

realizacjQ zadania, celem dostosowania do wymog6w

V.

Adresaci konkursu

I

W konkursie mog4 bra6 udzia\ orgadzacje pozatzqdowe, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZltku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r. poz. l8l7 z p62n. zm.), kt6re prowadz4 dzialalno66 poz).tku
publicznego.

2.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej mo2e ubiega6

sig

orgNizacja pozarzqdowa w zakresie, o kt6rym mowa w art. 4 ust. i pkt lb ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po21,tku publicznego i o wolontariacie, kt6ra spelnia
l4cznie nastgpuj4ce warunki:
1) posiada co najmniej 2-letnie do6wiadczenie w wykon)ryraniu zadaf, wia;24cych sig
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc4 prawnym,
doradc4 podatkowym lub osob4, o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
3) daje gwarancjE nale2ytego wykonania zadanta, w szczeg6lno6ci przez zloLenie
pisemnego zobowi4zania:
a) zapewnienia poufiroSci w zttri4zk,:.t z u&ielaniem nieodplatnej pomocy prawnej i jej
dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego u&ielania nieodplatnej pomocy prawnej,
w szczeg6lnoSci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes6w.

3.

/

O powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej nie mo2e ubiega6 sig
organizacja pozarz4dowa, z k:t6r4 Prezydent Miasta Bialegostoku rozwi4zal umowg, jak
r6wnie2 organizacja pozan4dowa, kt6ra:
1) w okresie dw6ch lat popnedzal4cych przystqpienie do otwartego konkursu ofert nie
rozliczyla sig z dotacji przyznatej na wykonanie zadania publicznego,

2) wykorzystala dotacjQ niezgodnie z celem jej przyzr,ar,ia

Termin dw6ch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia sig

z

dotacji

i

zwrotu

nienale2nych Srodk6w wraz z odsetkami albo rozwiqzania umowy.

4.

Dopuszcza sig mo2liwoSi wyboru wigcej ni2 jednej oferty.

5.

Wyloniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzqcy punkt nieodplatnej
pomocy prawnej w 2018 roku bg&ie zobowiqzany do realizacji zadania zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu nieodplamej
pomocy prawnej.

VI. Zasady prryznawania dotacji

l.

Zadanie bgdzie finansowane ze Srodk6w publicznych pochodz4cych z dotacji celowej
na realizacjg zadania zleconego.

2.

Zasady przyzna'wania dotacji w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego
okre6laj4 przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialahoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1870 z p62n. zm.).

3.

Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy oka:2e sig,
2e oferent 1ub jego reprezentanci utrac4 zdolno66 do czynno6ci prawnych, zostanq
ujawnione nieznane wcze6niej okoliczno6ci podwa2aj4ce wiarygodnoS6 merytoryczn4 lub
finansow4 oferenta.

4.

Dotacja przyznarl.a ta realizaqQ zadania mo2e by6 przeznaczola wylqczrie na
wynagrodzenia os6b udzielajqcych nieodplatnej pomocy prawnej w punktach
nieodplatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacjom
pozan4dowym.

VII.Termin i warunki skladania ofert

i

1.

Ofertg nale?y sporz4dzi6
03 listopada 2017 r.

2.

Po zlo2enit oferty przez platformg Witkac.pl, ofertg z jednakowQ sum4 kontroln4 nale2y
wydrukowad, podpisa6 przez uprawnione osoby i zloLyd w wersji papierowej
w zamknigtej kopercie w sekretariacie Departamentu Organizacyjnego
i Nadzoru Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej I pok. nr 301,
w nieprzekaczaln).ryn terminie do dnia 03 listopada 2017 r. do godz. 15.30 (decyduje
data wply'vlu do sekretariatu Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru). Koperta
powinna by6 opisana wedlug schematu: nazwa i adres oferenta, dane kontaktowe oferenta

nastgpnie zlo2y| przez platformg Witkac.pl

do

dnia

(nr telefonu, e-mail), z dopiskiem: ,,Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadania
publicznego w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 roku Zadanie

/

Nr.......".

3.

Za ofertg zlo2on4 twet2a sig ofertg zloionq za po6rednictwem platformy Witkac.pl oraz
dostarczon4 w wersji papierowej w terminie i w miejscu wskazanym w ogloszeniu
konkursowym z jednakow4 sumq kontrolnq.

4.

Oferty przeslane faxem lub poczt4 elektroni czn4, zlo2one w innych lokalizacjach Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku lub oferty, kt6re wplynq po terminie nie bgd4 rozpatrywane.

5.

Oferty nale2y skJadat wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznlk Nr I do rozporz4dzenia
Ministra Ro&iny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadah plblicznych oraz
wzor6w sprawozdari z wykonywania tych zadai (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).Wz6r oferty
znajduje sig w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
www.bip.bialystok.ol.

6.

Wszystkie pola oferty muszq by6 czytelnie wypelnione, zgodnie

z

pouczeniem

co do sposobu wypelniania oferty, zamieszczonym we wzorze oferty.

7.

Do oferty nale2y dolqczyt nastgpuj4ce dokumenty:
l) aktualny, tj. zgodny ze stanem faktycznym wyci4g z Krajowego Rejestru Sqdowego,
innego rejestru lub ewidencji b4d2 inne dokumenty potwierdzaj4ce status prawny
oferenta i umocowanie os6b go reprezentujqcych,
2) aktualny statut oferenta,
3) pelnomocnicfwa do reprezentowania oferenta, jeSli dotyczy,
4) potwier&enie dokonania oplaty skarbowej - w przypadku udzielenia pelnomocnictwa
do reprezentowania oferenta,
5) dokumenty potwierdzaj4ce co najmniej 2-letnie do6wiadczenie w wykonywaniu zadaf
wi424cych sig z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
6) zawrte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcq prawnym, doradcq
podatkowym lub osob4, o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
7) pisemne o6wiadczenia oferenta o zobowi4zaniu do:
a) zapewnienia pouftroSci w zwi1zku z udzielaniem nieodplatnej pomocy prawnej
i jej dokumentowatiem - zal4cznik Nr 1 do ogloszenia,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodplatnej pomocy prawnej,
w szczeg6lnoSci w sltuacji, gdy zachodzi konflikt interes6w- zal4cznik Nr 2
do ogloszenia,
8) pisemne o6wiadczenie oferenta, 2e rrie zachodz4 przeslanki wykluczaj4ce mo2liwoSd
ubiegania sig o powierzenie prowa&enia punktu nieodplatnej pomocy prawnej.
o kt6rych mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zalqcznik Nr 3 do ogloszenia.

8.

Wszystkie wymienione wyLej zalqcznlki muszq by6 oryginalami

kopiami
po6wiadczonymi, na kazdej stronie, za zgodno66 z oryginalem przez osoby uprawnione
do reprezentacj

9.

4

lub

i oferenta.

oferenta wigcej ni2 jednego zadada, nale7y
publicznego
na ka2de zadanie oddzielnie.
sporz4dzi6 ofertg realizacji zadania

W przypadku zamiaru realizacji przez

10. W sytuacji, gdy oferent sklada ofertg na realizacjg wigcej ni2 jedne go zadania, dopuszcza
sig mo2liwoS6 zto2enia jednego kompletu zalqcznik6w.
1

1. Nie przewiduje sig uzupelniania brak6w formatnych ofert

12. Oferty nie podlegaj4 zwrotowi.

13. Szczeg6lowe informacje mo2na uzyska6 w Departamencie Organizacyjn).ryn i Nadzoru
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, pok. nr 310A (tel. 85 869 6064) lub
pok. nr 309 (85 869 6936).

VIII.

Termin i tryb wyboru ofert

1.

Do zaopiniowania zlo2onych ofert pod wzglgdem formalnym i merytorycznym Prezydent
Miasta Bialegostoku powola komisjg konkursow4. Sklad komisji oraz regulamin jej pracy
okre6li odrgbne zarz4dzenie Prezydenta Miasta Bialegostoku.

2.

Komisja konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert, po czyrn przedstawi
Prezydentowi Miasta Bialegostoku wykaz ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji.

3.

Po zapoznaniu sig z opini4 komisji konkursowej, ostateczn4 decyzjg o wyborze ofert
i przyznaniu bqdZ odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Bialegostoku
w formie zarz4dzenia, kt6ry dokonuje wyboru ofert, jego zdaniem, najlepiej slu24cych
realizacji zadania.

4.

Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie p62riej
skladania ofert.

5.

Postgpowanie o udzielenie dotacji jestjawne.

6.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostan4 zamieszczone:
1) w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
2) na stronie intemetowej Miasta Bialegostoku www.bialystok.pl,
3) na tablicy ogloszef Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej
4) na portalu Witkac.pl.

7.

Od rozstrzygnigcia w sprawie wyboru ofert

i

nii w ci4gu

30 dni po uplywie termrnu

1,

udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu

odwolawczego.

IX. Kryteria

4

stosowane przy wyborze ofert

1.

Wyb6r ofert nast4pi w oparciu o kryteria formalne i meryrtoryczne.

2.

Karta oceny formalnej oferty i karta oceny merytorycznej oferty stanowi4 odpowiednio
zal4cznik Nr 4 do ogloszenia i zalqcznik Nr 5 do ogloszenia.

3.

Za spehrienie wymog6w formalnych przyjmuje sig:
1) zlo2enie oferty w terminie i w miejscu, okre6lonych
otwartego konkursu ofert.
2) zloLenie oferty na wla6ciwym formularzu,

w

szczeg6lowych warunkach

3) zlo2e e oferty przez uprawniony podmiot,
4) prawidlowe (m.in. wszystkie pola wypelnione), kompletne czytelne wlpelnienie
oferty,
5) zlo|enie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji,
6) dot4czerue do oferty wl,rnaganych zal4cznik6w.

i

4.

Oferty niespehtiaj4ce wymog6w formalnych nie bgdq dopuszczone do oceny pod
wzglgdem merforycznym.

5.

Kryteria oceny ofert pod wzglgdem merltorycznym:
1) mo2liwoS6 realizacji zadania publiczn ego pnez oferenta,
2) jako56 wykonania przez oferenta zadania publicznego,
3) kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych oferent bgdzie realizowal zadanie publiczne,
4) doSwiadczenie os6b, przy udziale kt6rych oferent bgdzie realizowal zadutie publiczne,
5) rzetelno56 i terminowo36 oraz spos6b rozliczenia otrzymanych Srodk6w na realizacjg
zadah pttblicznych realizowanych w laiach 2014 - 2017 ,
6) prowadzenie przez oferenta w ramach edukacji prawnej &ialan edukacyjnych
zmierzaj4cych do zwigkszenia Swiadomo6ci spoleczefstwa,
7) proponowane wlasne dzialania promocyjne oferenta dotycz4ce realizacji zadania
publicznego.

6.

W przypadku stwierdzenia oczywistych bigd6w pisarskich przewiduje sig mo2liwo66
wezwania oferent6w do skladania wyja6nief.

X.

Informacja

o

tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych
przez Miasto Bialystok w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim oraz zwi4zanych z nimi kosztach

1.

Wysoko56 dotacji na finansowanie zadania publicznego polegaj4cego na u&ielaniu
nieodplatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwo6ci
w porozumieniu z ministrem wla6ciwym do spraw bud2eru, w Eybie terminach
okre6lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z &ria
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z p62n. zm.),
dotycz4cych prac nad projektem ustawy budZetowej.

i

2.

Srodki finansow e przeznaczote na prowadzenie 6 punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej
przez orguizacje pozarz4dowe w Mie5cie Bialystok w 2017 roku - 364 355,28 zl.

3.

Srodki finansow e przeznaczole na prowadzenie 6 punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej
przez orgarizacje pozarz4dowe w Mie6cie Bialystok w 2018 roku - 364 355,28 zl.

XL lnformacje

o ogloszeniu konkursu

Ogloszenie o otwartyrn konkursie ofert zamieszcza sig:
1) w Biuletl,:rie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biall,rnstoku,
na stronie intemetowej Miasta Bialegostoku www.bialystok.ol,
na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku przy ul. Slonimskiej 1,
na portalu Witkac.pl.

2)
3)
4)
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Zalqcznik Nr 1
do ogloszenia o konkursie
i .r lt
stanowiqcego zal4cznik do zarzqd zenia Nr l*.lBttl
Prezvdenta Miasta Bialesostoku
z ania...13... paidziernifa 2017 r.

miejscowo6i, dnia

Nazwa i adres oferenta
(pieczii adresowa oferenta)

oSWIADCZENIE
o zoBowr4zANru ZAPEWNIENIA POUFNOSCT
W ZWIAZKU Z UDZIELANIEM NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I JEJ DOKUMENTOWANIEM

Przystgpuj4c do udziafu w otwartyrn konkursie ofert na realizacj Q zadania publicznego
zakresie u&ielania nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 roku, ogloszonego przez
Prezydenta Miasta Bialegostoku na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci po2ltku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. l8l7
z p6Ln. zm.), w ztti4zkl z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z p6in. zm.) oriwiadczam,
2e zobowi4zujE sig do zapewnienia poufno6ci w zwi1zku z udzielaniem nieodplatnej pomocy
prawnej i jej dokumentowaniem, zgodnie z przepisem art. 11 ust. 6 pkt 3 lit. a ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodptatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.

w

1255 z poZn. zm.).

podpis oferenta
lub osoby uprawrio[ej do reprczentowada ofercnta
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d.r ha

1
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f

rt

Zal4cznik Nr 2
do ogloszenia o konkursie
'l!'p.nt
stanowi4cego zal4cznik do zarz4dzenia Nr
Prerydenta Miasta Bialegostoku
z dnia...li}.. paidziernika 2017 r.

miejscowo56, dnia

Nazwa i adres oferenta
(piecz€c adresowa oferenta)

OSwIADCZENIE

o zoBowt4zANIU

ZAPEWNTENIA PROFESJONALNEGO
I RZETELNEGO UDZIELANIA NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
W SZCZEG6LNOSCI, GDY ZACHODZI KONFLIKT INTERESoW

Przystgpuj4c do udzialu w otwartym konkursie ofert na realizacjg zadania publicznego
zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 roku, ogloszonego przez
Prezydenta Miasta Bialegostoku na podstawie art. 1 1 ust. 2 i afi. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. l8l7
z p6Ln. zm.), w zwiqzku z art. 11 ust. 1i2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z poLn. zm.) o5wiadczam,
2e zobowiqnjg sig do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodplatnej
pomocy prawnej, w szczeg6lno6ci w sytuacji gdy zachodzi konflikt interes6w, zgodnie
z przepisem art. 1 1 ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z p62n. zm.).

w

podPis oferenta
lub osoby upmwnionej do reprezentowania ofermta
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Zalqcznik Nr 3
do ogloszenia o konkursie
stanowiQcego zalqcznik do zarzqdzenia Nr
Prezvdenta Miasta Bialegostoku
, aoi"...l15.. paldziernifa 20t7 r.

lilp,,,

miejscowoS6, dnia

nazwa i adres ofercnta
(pieczgi adresowa oferenta)

OSwIADCZENIE
O BRAKU PRZESLANEK WYKLUCZAJACYCH
MoZLrwoSe UBIEGANIA slq o powrERZENrE
PROWADZENIA PT]NKTU NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Przystgpuj4c do udziatu w otwartym konkursie ofert na realizacjg zadania publicznego
zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 roku, ogloszonego przez
Prezydenta Miasta Bialegostoku na podstawie art. 1l ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817
z p62n. zm.), w zwi4zku zafi. ll ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z p62n. zm.) oSwiadczam,
2e nie wystgpuj4 przeslanki wykluczaj4ce mo2liwoS6 ubiegania sig przez

w

(nazwa oferenta)

o powierzenie prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej, o kt6rych mowa w art. 11
ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz.U.22015 r. poz. l255zp6in. zm.).

podpis oferenta
lub osoby upBwnioDej do reprezentowania oferenta
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dr ha
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Zalqcznik Nr 4
do ogloszenia o konkursie
stanowiecego zal qcznik d,o zarzqdr"oi^ N"M(nl
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia...L3.. paidziernika 2017 r.

Karta oceny formalnej oferty
Tytul zadania publicznego:

U&ielanie nieodplatnej pomocy prawnej w 201 8 roku

Rodzaj zadania publicznego:

Prowadzenie punktu nieodplatrej pomocy prawnej

Nr zadania publicznego:

Zadanie

r

.

Nazwa i adres oferenta:

Kryteria oceny formalnej oferty

tak

nre

Oferta zostala zlo2ona w terminie i w miejscu, okeSlonych w szczegolowych
warunkach otwartego konkursu ofert
Oferta zostala zlo2ona na wla6ciwym formularzu
Oferta jest zlo2ona przez uprawniony podmiot

Oferta zostala wypelniona prawidlowo (m.in. wszystkie pola wypelnione),
kompletnie i czytehie
Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji

Do oferty zalqczono nastQpuj4ce zalqcmiki:

a)

aktualny, tj. zgodny ze stanem faktycznym wyci4g z Krajowego Rejestm
Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji bqd2 inne dokumenty potwierdzaj4ce
status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentui4cych

b)

aktualny statut oferenta

c)

z?

pelnomocnictwa do reprezentowania oferenta, jeSli dotyczy

d)

potwierdzenie dokonania oplaty skarbowej - w przypadku udzielenia
pelnomocnictwa do reprezentowania oferenta

e)

dokumenty potwierdzaj4ce co najmniej 2Jetnie do6wiadczenie w wykonywaniu
zadan wi4z4cych sig z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych

0

zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcq prawnyrn, doradcq
podatkowym lub osobA, o kt6rej mowa w art. l1ust.3 pkt2 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodplamei pomocy prawnej oraz edukacji prawnel

-

tak

tak

nle

T
nle

-[

nre

dotyczy
nle
doWczy

l

---T---[--1

g)

pisenme zobowiqzanie do zapewnienia pouftro6ci w zwi4zku z u&ielaniem

nieodplatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem

h)

pisemne zobowi4zanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania
nieodplamej pomocy prawnej, w szczeg6tno$ci w syuacji, gdy zachodzi konflikt

interes6w

i)

o6wiadczenie, 2e nie zachodz1 przeslanki wykluczaj4ce mo2liwo56 ubiegania sig
o powierzenie prowadzenia punkhr nieodplatnej pomocy pra&'nej, o kt6rym mowa
w art. ll ust. ll ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej

Opinia Komisji Konkursowej:

jest kompletna./niekompletna*, zawiera wymagane zalqcznlkilnie zawterd
wymaganych zalecznik6wt, spelnia wszystkie krlteria oceny formalnej/nie spelnia
wszystkich kryteri6w oceny formalnej * i mo2elnie mo2e* by6 przekazaia do oceny
Oferta

merytorycznej.
* niewla6ciwe skreSlii

Uwagi:

Bialystok, dnia

Lp.

Komisja Konkursowa w skladzie:

I

Przewodnicz4cy Komisji Konkursowej

7

Z-ca

3.

Czlonek Komisji Konkursowej

4.

Czlonek Komisji Konkursowej

5.

Czlonek Komisji Konkursowej

6.

Czlonek Komisji Konkursowej

P

Podpis (imig i nazwisko)

rzewodnicz4cego Komisji Konkursowej

.EZYDFN

dl

d.r I

t.,t

t 1 :J Ii-

fruskoltsk

Zalqcznik Nr 5
do ogloszenia o konkursie
stanowiecego zal4cznik do zarzqdzenia Nr 4.1!k,,,
Prezydeuta Miasta Bialesostoku
z ania...!i... pazdziernifa 2017 r.

Karta oceny merytorycznej oferty
T1.tul zadania publicznego:

U&ielanie nieodplatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Rodzaj zadania publicznego:

Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej

Nr zadania publicznego:

Zadanie nr

.

Nazwa i adres oferenta:

Kryteria oceny

Lp.

I.

erytorycznej oferty

Skala ocen

1

oloe6lono &ialania, kt6re b9d4 podejmowane w celu
realizacji zadanta

0-3

2

okreSlono cele zadania

0-3

3.

okre6lono rezultaty r ealizacji zadanla
(w tym adekwatno6d do zakladanych cel6w)

0-3

I

2.

III.

Liczba
prz5znanych
ounld6w

Mo2liwo56 realizacji zadania publicznego przez ofer enta,

II.

/

m

Jako6d wykonania przez oferenta zadania publicznego
opis proponowanych przez oferenta &ialan gwarantuje

wla6ciwa realizacie zadana
doSwiadczenie oferenta w wykonylvaniu zadah
wiq:Z4cych sig z udzielaniem porad prawnych lub
informacii prawnych:

0-5

2 lala

1

3 lata

2

4 lata

3

5 lat i wigcej

4

Kwalifikacje os6b, prry udziale kt6rych oferent bgdzie realizowal zadanie publiczne

I

wylqcznie adwokat/radca prawny

6

2.

adwokaVradca prawny/doradca podatkowyi osoba
wymieniona w art. l1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5
siemnia 2015 r. o nieodplamei pomocy prawnei oraz

4

edukacji prawnej

1

TV

doradca podatkowy/osoba wymieniona w art. I I ust.
pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej
pomocy prawnel oraz edulacji prawnej

3

2

Do5wiadczenie os6b, prry udziale kt6rych oferent bgdzie realizowal zadanie publiczne

I

1-3lata

2

2

4-5lat

4

3

6 lat i wigcej

6

i terminowo5d oraz spos6b rozliczenia
otrrymanych Srodk6w na realizacjg zadaf
publicznych realizowanych w latach 2014 - 2017
(przy ocenie oiert bgd4 brane pod uwagq liczba i ro&aj
zrealizowanych w latach 2014 2017 zadaf, koszt zadai,
Rzetelno56

v

0-4

opinie i rekomendacje instyucji i podmiot6w udzielaj4cych
dotacji na zrealizowane zadania)

vI

\,[

Prowadzenie przez oferenta w ramach edukacji

prawnej dzialaf edukacyjnych zmierzajqcych

0-3

do zwigkszenia 6wiadomo6ci spoleczerhstwa
Proponowane wlasne dzialania promocyjne oferenta
dotvczace realizacii zadania publicznego

0-3

Razem:

max. 40

Ocena Komisji Konkursowej i propozycja przyznanialnieprzyznania* dotacji

Komisja Konkursowa zaopiniowala ofertg pozytyrvnie/negatywniex
przyznaJaie dotacji
+

w wysokosci

....

.....

.....

.................... zl.

niewlaSciwe ske6li6

Uzasadnienie wyboru bqdf odrzucenia oferty:

4

i

zaproponowala

Bialystok, dnia

Lp.

Komisja Konkursowa w skladzie

I

Przewodniczqcy Komisji Konkursowej

)

Z-ca Przewodniczqcego Komisji Konkursowej

J.

Czlonek Komisji Konkursowej

4.

Czlonek Komisji Konkursowej

Podpis (imig i nazwisko)

Czlonek Komisji Konkursowej
6.

Czlonek Komisji Konkursowej
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